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FORTIFIKAČNÉ STAVBY PRI KOMÁRNE NA JUŽNOM BREHU DUNAJA 

 

Tibor DOHNANEC 

 

 

Vývoj strelných zbraní vo veľkej miere ovplyvňoval aj vývoj fortifikačných stavieb. 

Hlavne vynájdenie dela spôsobilo radikálnu zmenu v základných zásadách výstavby 

opevnení, delo totiž urobilo zastaranými všetky pevnosti, ktoré boli postavené proti 

dobyvačným metódam používaným v období stredoveku.
1
 Základy týchto stredovekých 

fortifikačných stavieb v značnej miere podkopalo hlavne ťaženie francúzskeho vojska v Itálii 

v rokoch 1484 až 1493, ktoré dokázalo, že hradby stredovekých obranných komplexov 

nevydržia paľbu delových nábojov vyššej rýchlosti a sily.
2
 

O uvedených faktoch sa v roku 1527 mohol osobne presvedčiť aj cisár Ferdinand I. 

Habsburský, ktorý v lete zaútočil na stredoveký hrad Komárna, ktorý vtedy patril k majetkom 

Jána Zápoľského. Obliehanie netrvalo dlho, stredoveké hradby nevydržali nápor paľby diel 

a 9. augusta 1527 mohol Ferdinand I. slávnostne vtiahnuť do hradu.
3
 Osmanské ťaženia 

v nasledujúcich desaťročiach 16. storočia, najmä pád Budína v roku 1541 a Ostrihomu 

aj hradu Tata v rokoch 1543, ho však donútili nielen rýchlo obnoviť zruinované časti hradieb, 

ale postaviť aj novú, modernú pevnosť s využitím najnovších fortifikačných skúseností. 

V druhej polovici storočia tak dochádza k výstavbe bastiónovej pevnosti vo východnom cípe 

Žitného ostrova, ktorá je dnes známa pod názvom Stará pevnosť.
4
  

                                                 
1
 GRÁFEL, Ľudovít. Pevnostný systém Komárna. Bratislava: Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti 

a ochrany prírody, 1986, s. 7. 
2
 BOCHENEK, Ryszard. Od palisád k podzemním pevnostem. Praha: Naše vojsko, 1972, s. 62. 

3
 Obsadením hradu získal Ferdinand I. hrad Komárno pre Habsburgovcov na nasledujúce necelé štyri storočia. 

Výnimku tvorí iba obdobie od konca septembra 1848 do začiatku októbra 1849, keď bola komárňanská 

pevnosť v službách uhorského boja za slobodu.  
4
 Plány výstavby pravdepodobne pripravil jeden z najznámejších talianskych architektov Pietro Ferrabosco. 

Výstavba sa začala 23. marca 1546 a pevnosť bola dokončená pravdepodobne už do konca 60. rokov 

16. storočia. Stavebné práce však brzdili časté povodne, ktoré poškodzovali aj už vyhotovené objekty, a tak za 

rok definitívneho ukončenia výstavby Starej pevnosti môžeme považovať až rok 1592. 
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Už v priebehu 16. storočia navrhovali vojenskí inžinieri vystavanie menších 

predsunutých opevnení na východnom brehu rieky Váh a na južnom brehu rieky Dunaj. Tieto 

„predmostia“ mali zabezpečiť obranu Komárna proti náhlym a prekvapujúcim útokom, podľa 

potreby obranu pontónových mostov, ale mohli sa stať aj východiskovými základňami 

protiosmanských výpadov. Prvý pokus o vybudovanie predmostí sa uskutočnil v roku 1555 

a viaže sa k menu Sforzia Marchio Pallaviciniho. Jeho pokus však úspešný nebol, keďže 

disponoval nedostatočnými financiami a pracovnými silami.
5
 Stavebná činnosť mohla byť 

vyvolaná osmanskou výpravou sultána Sulejmana I. v roku 1566. V tomto roku bol pri 

Komárne postavený veľký pontónový most cez rieku Dunaj a pravdepodobne aj nejaká 

palisádová stavba na jeho obranu.
6
 Dvorská vojenská rada vo Viedni prijala rozhodnutie 

o výstavbe predsunutých opevnení pri Komárne s kapacitou 100 jazdcov na ľavom brehu 

Váhu a na pravom brehu Dunaja až v roku 1577, avšak k realizácii stavebných prác došlo až 

o niekoľko rokov neskôr, v roku 1585. Predsunuté opevnenie na pravom brehu Dunaja bolo 

vyhotovené do leta nasledujúceho roka,
7
 nazvané bolo po sv. Petrovi a so Starou pevnosťou 

ho mal spájať pontónový most.
8
 Predsunutými opevneniami posilnená komárňanská Stará 

pevnosť patrila na konci 16. storočia k hlavným protiosmanským opevneniam.
9
 

Myšlienka rozšírenia komárňanských opevnení sa objavila už v druhej polovici 

16. storočia,
10

 avšak k realizácii týchto plánov došlo až o takmer celé storočie neskôr.
11

 

V roku 1663, potom ako bola pevnosť Nové Zámky obsadená osmanskou armádou, sa 

                                                 
5
 KECSKÉS, László. Komárom az erődök városa. Budapest: Zrínyi Katonai Kiadó, 1984, s. 80. ISBN 

963 326 325 5 (ďalej ako KECSKÉS, L. Komárom az erődök városa, s.). 
6
 KECSKÉS, L. Komárom az erődök városa, s. 80. 

7
 V rovnakom čase bolo vyhotovené aj predsunuté opevnenie na ľavom brehu rieky Váh, ktoré bolo pomenované 

po sv. Mikulášovi. Neskôr bolo toto predsunuté opevnenie premenované po sv. Filipovi. 
8
 GRÁFEL, Lajos. Nec Arte Nec Marte. A komáromi erődrendszer. Komárno: Nec Arte s.r.o., 1999, s. XXIX. 

ISBN 80-967930-2-0.  
9
 Do tejto kategórie patrili okrem Komárna aj opevnenia v Rábe a Jágri. GERŐ, László. Várépítészetünk. 

Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 1975, s. 333.  
10

 Okolo roku 1570 pripravil nákresy dvoch návrhov rozšírenia pevnostných objektov Komárna taliansky 

architekt Carlo Theti, ktorý vo svojej práci s názvom Discorsi delle fortificazioni označil Starú pevnosť za 

ideálny typ hradu, vybudovaného na ostrove. GERŐ, László. Magyarországi várépítészet. Budapest: Művelt 

Nép, 1955, s. 336. 
11

 K problematike rozšírenia fortifikačných objektov Komárna v období druhej polovice 17. storočia pozri 

bližšie: DOHNANEC, Tibor. Vývoj komárňanskej pevnosti v období kuruckých bojov. Rozšírenie 

komárňanských opevnení v rokoch 1661 – 1683. In: Doba kuruckých bojov. Kuruc küzdelmek kora. Ed. Peter 

Kónya. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, s. 134-144. ISBN 978-80-555-1234-1. 
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v Komárne začala výstavba tzv. Novej pevnosti v tesnom susedstve Starej pevnosti na západ 

od nej.
12

 Krátko predtým došlo aj k prestavbe predsunutých opevnení, ktoré boli poškodené 

a zastarané. Stará konštrukcia bola rozobratá, na jej mieste bolo postavené nové opevnenie 

v tvare štvorcípej hviezdy, ktoré bolo posilnené silným radom trámov a valov s piatimi 

bastiónmi zo zeminy.
13

 

Po porážkach osmanských vojsk na Kahlenbergu a pri Parkane na jeseň 1683 a po 

oslobodení Ostrihomu a Budína v roku 1686 prestáva byť opevnenie v Komárne pohraničnou 

pevnosťou.
14

 Vo februári 1699 sa síce rozhodlo, že miestna pevnosť a jej obranné prvky majú 

byť zachované a posilnené, aby dokázali zabezpečiť ochranu, bezpečnosť a pokoj okolia,
15

 ale 

aj napriek tomuto rozhodnutiu upadla starostlivosť o miestny fortifikačný komplex na nutné 

minimum.
16

 Aj predsunuté opevnenie sv. Petra na južnom brehu Dunaja bolo zanedbané 

a ničené opakujúcimi sa povodňami a hlavne dvoma veľkými zemetraseniami v rokoch 1763 

a 1783. V blízkosti predsunutého opevnenia sa postupne rozvíjala obec Újszőny,
17

 ktorá už 

v roku 1764 mala 242 obyvateľov.
18

 Práve do tejto obce mali byť presťahovaní obyvatelia 

                                                 
12

 Výstavba bola realizovaná v rokoch 1663 – 1673, čo dokazuje aj pamätná tabuľa nad vstupným portálom. Text 

pamätnej tabule viď. GRÁFEL, Lajos. Nec Arte Nec Marte. A komáromi erődrendszer. Komárno: Nec Arte 

s.r.o., 1999, s. XVI. ISBN 80-967930-2-0; KECSKÉS, László. Komárom az erődök városa. Budapest: Zrínyi 

Katonai Kiadó, 1984, s. 226. ISBN 963 326 325 5; MAGYARY, Szulpicz. Adatok a komáromi Szent András-

templom történetéhez. Komárom: Ziegler Nyomda, 1884, s. 14; SZÉNÁSSY, Zoltán. Rév-Komárom. 

Komárom: KT Kiadó, 1998, s. 28. ISBN 80-8056-066-8; TAKÁTS, Sándor. Lapok egy kis város múltjából. 

Komárom: Ziegler Nyomda, 1886, s. 100. Pevnosť však v roku 1682 zasiahla veľká povodeň. Po nej bola 

nariadená okamžitá rekonštrukcia fortifikačných objektov, ktorá bola dokončená na jar 1683. TAKÁTS, S. 

Fejezetek Komárom művelődés- és gazdaságtörténetéből. Tatabánya: Komárom-Esztergom Megyei 

Önkormányzat, 1996, s. 108, 115. ISBN 963 7190 38 4 (ďalej ako TAKÁTS, S. Fejezetek Komárom 

művelődés- és gazdaságtörténetéből, s.).  
13

 KECSKÉS, László. Komárom az erődök városa. Budapest: Zrínyi Katonai Kiadó, 1984, s. 132. ISBN 

963 326 325 5. 
14

 Komárňanská pevnosť bola protiosmanskou pohraničnou pevnosťou od 40. rokov 16. storočia, teda viac ako 

140 rokov. 
15

 Ďalšími podobnými opevneniami mali byť Segedín, Szolnok, Tokaj, Užhorod, Szatmár, Košice, Kálló, Jáger, 

Veľký Varadín, Leopoldov, Trenčín, Nitra, Szendrő, Muráň, Makovica, Petrovaradín, Osijek, Brod, Sihoť, 

Ostrihom a Ráb. SZITA, László – SEEWANN, Gerhard. A karlócai béke és Európa: Dokumentumok a 

karlócai béke történetéhez 1698 – 1699. Pécs: Gálos Nyomdász, 1999, s. 148. ISBN 963-85764-9-9. 
16

 Výnimku tvorí iba krátke obdobie rokov 1740 až 1748, keď v dôsledku vojny o rakúske dedičstvo boli rýchlo 

zrekonštruované pevnostné objekty Komárna. 
17

 Dnes Komárom, Maďarsko. 
18

 Komárom város honlapja: Történelem. [online]. [cit. 24. 9. 2015]. Dostupné na internete: 

http://www.komarom.hu/teltort.php 



 

 

 37 

Komárna, ktorých domy boli v druhom zemetrasení zničené, resp. poškodené, realizáciu 

nariadenia cisára Jozefa II. však deputácia mesta neodporučila.
19

 

Aj napriek uvedeným ťažkostiam sa pre ďalšie storočie zachovala centrálna časť 

predsunutého opevnenia na pravom brehu Dunaja a aj jej niektoré sekundárne obranné prvky. 

Práve začiatok 19. storočia priniesol výraznú zmenu do života komárňanských opevnení. Po 

nástupe Napoleona Bonaparteho na francúzsky cisársky trón a po bitke troch cisárov pri 

Slavkove sa vojenská situácia habsburskej monarchie výrazne zhoršila. Práve v tomto období 

sa však pozornosť viedenského dvora upriamila na Komárno a jeho opevnenie.
20

 

V roku 1807 navštívil mesto a pevnosť cisár František I.
21

 a niekoľko dôstojníkov 

inžinierskeho zboru,
22

 ktorí uskutočnili zameriavanie pevnosti a jej okolia. Na základe týchto 

prác pripravil v nasledujúcom roku generálporučík Johann Gabriel Marquis von Chasteler
23

 

plán prestavby pevnosti. Úlohou markíza Chastelera bolo: „zrekonštruovanie komárňanského 

hradu, tiež vybudovanie predmostí na pravom brehu Dunaja a na ľavom brehu Váhu, ktoré 

majú zabezpečiť kontakt vojsk cez tieto rieky.“
24

 Veľmi dôležitou súčasťou tejto úlohy bolo 

práve obnovenie a zvýšenie obranyschopnosti predsunutých opevnení. Začalo sa murovanie 

centrálnych častí týchto opevnení, boli vybudované kazematy, sklady, útočištia, vykopali sa 

studne, boli obnovené reduty zo zeminy (na oboch stranách pevnôstky po tri) a začala sa 

                                                 
19

 Deputácia mesta Komárno považovala nariadenie panovníka za nepraktické, keďže by obyvatelia Komárna 

prišli o možnosť aktívne obchodovať na rieke Váh. Z tohto dôvodu mestská deputácia neodporučila realizáciu 

nariadenia, sťahovanie však jednotlivcom zakázané nebolo. TAKÁTS, S. Fejezetek Komárom művelődés- és 

gazdaságtörténetéből, s. 234. 
20

 Rakúske vojenské velenie bolo po úspechoch francúzskej armády nútené hľadať vo vnútri ríše také miesto, 

alebo územie, ktoré je vhodné na podporovanie armády a ktoré poskytuje dobré útočisko. Toto miesto muselo 

byť nutne pri „tepne“ cisárstva, rieke Dunaj. Ďalšou zrejmou požiadavkou voči tomuto miestu bolo, aby 

zabezpečilo vhodné miesto na prechod cez Dunaj a aby bolo možné priblížiť sa k nemu z viacerých strán. Pri 

všetkých týchto podmienkach bolo označené za prakticky jediné vhodné miesto Komárno. Komárom 

katonaváros. [online]. s. 3. [cit. 26. 2. 2015]. Dostupné na internete: 

http://www.habsburg.org.hu/files/hti_szakmai/monostori_komarom.pdf 
21

 Cisár pri návšteve pevnosti opísal jej vtedajší stav. CSIKÁNY, Tamás. A komáromi erődrendszer kiépítése 

1808-ban. In: Hadtörténelmi Közlemények, 2010, roč. 123, č. 3, s. 651. ISSN 0017-6540. 
22

 Napr. kapitán Franz Maurice, Ignatz Schütz, Marius Duoda, Anselm Poglayen von Leyenburg, Michael 

Czihocky, Josef Kampfmüller von Langelhosen, Karl van der Werth, kapitán barón Winzenz Abfaltern, 

nadporučík Heinrich Hentzi, Franz Reyl, Josef Beredel, nadporučík Emanuel Zitta, a ďalší. CSIKÁNY, Tamás. 

Komárom, a szűz vár 1809. Budapest: Kossuth Kiadó, 2012, s. 34. ISBN 978-963-09-7347-2. 
23

 K jeho životu a dielu bližšie viď. KUPKA, Vladimír. Stavitelé, obránci a dobyvatelé pevností. Praha: Libri, 

2005, s. 185-192. ISBN 80-7277-254-6. 
24

 CSIKÁNY, Tamás. Komárom, a szűz vár 1809. Budapest: Kossuth Kiadó, 2012, s. 33. ISBN 978-963-09-

7347-2.  
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výstavba spojovacích hrádzí medzi jednotlivými redutami. Obnovený bol aj pontónový most 

na Dunaji.
25

 

K rekonštrukcii predsunutých opevnení bol pripravený aj druhý plán, ktorého autorom 

bol barón Thiery De Vaux.
26

 Tento plán počítal s dvomi úplne identickými posilnenými 

tábormi na protiľahlých stranách riek. Centrom týchto táborov mali byť predsunuté opevnenia 

disponujúce kazematami, delovými pozíciami a úkrytmi, posilnené z obidvoch strán s tromi 

redutami. Tábor mal byť doplnený ešte o úplne nový prvok, ktorým mal byť predsunutý val, 

nachádzajúci sa v predpolí pevnosti. Jednotlivé obranné prvky mala spájať hrádza, na ktorej 

mali byť vytvorené brány umožňujúce výpady, a tým aktívnu defenzívu. Priekopy pevnôstok 

malo byť možné v prípade potreby napustiť vodou, a to prostredníctvom podzemných potrubí. 

Projektant myslel aj na nebezpečenstvo záplav, ktorým plánoval zabrániť hrádzami. Tento 

plán však bol vyhotovený len sčasti.
27

 

Pri posilnení týchto predsunutých stavieb bolo potrebné dbať aj na to, aby tieto 

opevnenia boli pripravené na samostatnú vojenskú činnosť. O stave predsunutej dunajskej 

pevnosti sa dozvedáme z hlásenia palatína Jozefa, ktorý v júni 1809 zapísal nasledovné 

informácie: „Dunajské predmostie: z troch redút dve sú polohotové, v prípade jednej však 

ešte veľa chýba, inak hotové veľké obranné dielo, nevýhodné miesto, nie je Blockhaus, 

spojovaciu líniu už začali.“
28

 Takto vystavané predsunuté opevnenie na južnom brehu Dunaja 

bolo čoskoro vystavené prvej výraznej skúške odolnosti. Potom ako 14. júna 1809 vojská 

talianskeho vicekráľa Eugèna de Beauharnais porazili rakúske a uhorské jednotky vedené 

arcikniežaťom Jánom pri Rábe,
29

 sa francúzske oddiely pokúsili získať prístup 

                                                 
25

 SZAMÓDY, Zsolt – CSIKÁNY, Tamás – HORVÁTH, Csaba. Komárom erődváros. Komárom: Komárom 

Város Önkormányzata, 1998, s. 92. ISBN 9630344505. 
26

 O ňom bližšie viď. KUPKA, Vladimír. Stavitelé, obránci a dobyvatelé pevností. Praha: Libri, 2005, s. 406-

415. ISBN 80-7277-254-6.  
27

 Komárom katonaváros. [online]. s. 8. [cit. 26. 2. 2015]. Dostupné na internete: 

http://www.habsburg.org.hu/files/hti_szakmai/monostori_komarom.pdf; SZAMÓDY, Zsolt – CSIKÁNY, 

Tamás – HORVÁTH, Csaba. Komárom erődváros. Komárom: Komárom Város Önkormányzata, 1998, s. 92. 

ISBN 9630344505. 
28

 CSIKÁNY, Tamás. Komárom, a szűz vár 1809. Budapest: Kossuth Kiadó, 2012, s. 67. ISBN 978-963-09-

7347-2.  
29

 K bitke bližšie DANGL, Vojtech – SEGEŠ, Vladimír. Vojenské dejiny Slovenska III. 1711 – 1914. Bratislava: 

Ministerstvo obrany SR, 1996, s. 60-61. ISBN 80-88842-02-6. 
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k pontónovému mostu za účelom zničiť ho.
30

 K prvému útoku proti predsunutému opevneniu 

došlo už 16. júna 1809, ale francúzskym oddielom sa podarilo obsadiť iba obec Ács,
31

 ktorú 

na druhý deň po ďalšej bitke museli opustiť.
32

 K ďalším neúspešným francúzskym útokom 

došlo 20. júna, 27. júna
33

 a 1. júla 1809. Tieto akcie boli poslednými útokmi francúzskych 

jednotiek proti fortifikačným objektom Komárna, keďže ich väčšina bola z územia Uhorska 

onedlho stiahnutá.
34

 

Po prehratej bitke pri Wagrame a po podpísaní znojemského prímeria 12. júla 1809 sa 

Komárno stalo dočasným sídlom cisársko-kráľovského dvora a panovníka Františka I.
35

 Cisár, 

v prítomnosti ktorého sa pokračovalo v rozsiahlej fortifikačnej činnosti na jednotlivých 

pevnostných objektoch, počas pobytu v Komárne spoznal vojenskú hodnotu miestnych 

opevnení a skvelé možnosti obrany vyplývajúce z výbornej geografickej polohy a pri 

príležitosti pokusného obliehania vyslovil nariadenie, v zmysle ktorého mala byť v Komárne 

vybudovaná najväčšia vojenská centrála monarchie, ktorá by mohla v prípade potreby 

bezpečne prichýliť až 200 000 vojakov.
36

 

V auguste a septembri 1809 prebiehala na juh od Dunaja stavba obrovského 

táborového opevnenia, ktoré malo slúžiť na ochranu II. záložníckeho armádneho zboru.
37

 

                                                 
30

 Na dôležitosť komárňanského mosta upozornil vicekráľa Eugena samotný Napoleon Bonaparte. SZAMÓDY, 

Zsolt – CSIKÁNY, Tamás – HORVÁTH, Csaba. Komárom erődváros. Komárom: Komárom Város 

Önkormányzata, 1998, s. 94. ISBN 9630344505. 
31

 Ács, dnes mesto v Komárňansko-ostrihomskej župe v Maďarsku, nachádza sa približne 8 km juhozápadne od 

Komáromu. 
32

 Hlásenie o bitke pozri: Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténelmi Levéltár és Irattár, VI. fondfőcsoport, 

Magyar nemzeti felkelés iratai, 1809.6./118. 
33

 Bitka sa spomína v hlásení z 28. júna. Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténelmi Levéltár és Irattár, 

VI. fondfőcsoport, Magyar nemzeti felkelés iratai, 1809.6./178. 
34

 Už 2. júla sa do Komárna dostalo hlásenie, podľa ktorého „... nepriateľ s plnou silou pochoduje smerom 

do Rakúska“. CSIKÁNY, Tamás. Komárom, a szűz vár 1809. Budapest: Kossuth Kiadó, 2012, s. 99. ISBN 

978-963-09-7347-2.  
35

 František I. prišiel do Komárna už 13. júla 1809. Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténelmi Levéltár és 

Irattár, VI. fondfőcsoport, Magyar nemzeti felkelés iratai, 1809.7./54. 
36

 „ […] als ein Haupt Central-Depot-Platz für ganze Monarchie […] auch für eine zahlreiche Armee von 
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Práce vykonávali pod vedením podplukovníka Friedricha Wezelsperga
38

 vojaci armádneho 

zboru s pomocou obyvateľstva okolia. Valy mali viesť od obce Ács cez Nagyigmánd až do 

oblasti obcí Csép a Tárkány. Na budovanie úseku medzi obcami Újszőny a Ószőny
39

 

zabezpečoval denne 800 vojakov 34. a 62. peší pluk.
40

 7. septembra 1809 boli začaté ďalšie 

fortifikácie v oblasti obce Újszőny. K týmto prácam bolo mobilizovaných približne tisíc ľudí 

nielen z okolia mesta, ale aj zo vzdialených stolíc Uhorska.
41

 

Po podpísaní schönbrunnského mieru 14. októbra 1809 nastalo pokojnejšie obdobie, 

ktoré umožnilo výstavbu trvalých fortifikačných stavieb namiesto dočasných. Vojenské 

udalosti v roku 1809 však poukázali na nedostatočné zabezpečenie pravého brehu Dunaja. Už 

v roku 1810 navrhol veliteľ pevnosti generálmajor inžinierskeho zboru Martin Dedovich 

vybudovanie predsunutého opevnenia oproti východnému koncu dunajského ostrova 

a pevnosti na monoštorskom Piesočnatom vrchu.
42

 Toto územie patrilo v tom období rodine 

Zichyovcov, od ktorej bolo v roku 1817 vyvlastnené.
43

 Do vypuknutia uhorskej revolúcie 

v marci 1848 však uzreli svetlo sveta iba dva plány na vytvorenie valového tábora 

s predsunutým opevnením. Prvý plán pochádza z roku 1839, jeho autorom bol major Pflügl, 

druhý v roku 1847 vypracoval plukovník inžinierskeho zboru Schaurot.
44

 K realizácii týchto 

plánov však zatiaľ nedošlo. 

Výstavbu fortifikačných objektov Komárna na istý čas prerušili udalosti v marci 1848, 

keď vypukla revolúcia vo Viedni a o dva dni neskôr aj v Budíne. Komárňanská pevnosť 
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spočiatku zostala v rukách Habsburgovcov, na konci septembra 1848 však prešla do služieb 

uhorského boja za slobodu.
45

 Počas rokov 1848 a najmä 1849 zohralo predsunuté dunajské 

opevnenie
46

 niekoľkokrát dôležitú úlohu, keďže bol východiskovým bodom pre operácie 

komárňanskej posádky, resp. uhorskej armády na pravom brehu Dunaja.
47

 Koncom jari 

a začiatkom leta 1849 sa obrancovia komárňanskej pevnosti snažili vybudovať kruhovú 

obranu, hlavne na pravom brehu Dunaja. Okolo obce Újszőny, od Piesočnatého vrchu po 

predsunutú dunajskú pevnosť bol pripravený nový rad valov, ktorý bol na strategicky 

dôležitých miestach posilnený pevnôstkami z trámov a zeminy, ktoré mohli poňať 200 

vojakov.
48

 Na prelome mája a júna 1849 nariadil veliteľ pevnosti Juraj Klapka výstavbu 

kamennej pevnosti posilnenej kazematami na Piesočnatom vrchu.
49

 Na vybudovanie takého 

objektu bolo potrebných vyše 10 000 robotníkov, ktorí boli privolaní z okolitých dedín. 

Napokon sa pevnosť pripravila v oveľa skromnejšej verzii.
50

 

Po podpísaní kapitulácie Komárna a po odovzdaní pevnosti Habsburgovcom bolo 

možné pokračovať vo výstavbe pevnostného systému, avšak teraz už s využitím skúseností 

získaných z uplynulých dvoch rokov. Uhorská revolúcia a boj za slobodu poukázal na to, že 

je nevyhnutne potrebné rozšírenie predsunutej dunajskej pevnosti a zabezpečenie celého 

úseku pravého brehu Dunaja pri Komárne. Bolo potrebné pripraviť pásmo opevnení, ktoré by 

chránilo centrum pevnostného systému pred nepriateľskou paľbou a zaisťovalo by možnosť 
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prechodu cez Dunaj.
51

 Riaditeľom opevňovacích prác sa stal podplukovník Michael Maly, 

ktorý hneď začal s pripravovaním nových plánov. Podľa jeho plánu sa opieralo zabezpečenie 

južného brehu Dunaja o tri pevnosti: 

1. predsunutá dunajská pevnosť – Donau Brückenkopf, Csillagerőd 

2. pevnosť na Piesočnatom vrchu – neskôr Monoštorská pevnosť 

3. nová pevnosť, ktorá sa mala vybudovať na vyvýšenine popri ceste smerom k obci 

Nagyigmánd – Igmándska pevnosť. 

Tieto pevnosti mal spájať val, posilnený v priestore medzi dvoma pevnosťami s tromi 

menšími pevnôstkami.
52

 

Prioritou v tomto období bola výstavba opevnenia na Piesočnatom vrchu,
53

 ktorá sa 

zrealizovala v rokoch 1850 až 1871. Pri stavbe nevyužili takmer nič z opevnenia postaveného 

v roku 1849, ale pevnosť bola naplánovaná a postavená s prihliadnutím na najmodernejšie 

princípy tzv. rakúskeho opevňovacieho systému.
54

 Ide o klasickú stavbu bez bášt s pôdorysom 

uzavretého mnohouholníka, ktorej najdôležitejšou časťou je hlavný múr zo západnej a južnej 

strany, kde bolo zabezpečené umiestnenie veľkého množstva diel. Celá pevnosť bola 

zabezpečená aj priekopou, ktorej eskarpa aj kontreskarpa ukrývali kazematy, z ktorých sa 

otvárali strieľne na priekopu.
55

 Systém kazemát bol doplnený o miestnosti s rôznymi 

funkciami, napr. sklady streliva, miestnosti na oddych a pod. Systém kazemát bolo možné aj 
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uzavrieť a dokonca aj vnútorné časti kazemát bolo možné držať pod paľbou. Zvláštna 

pozornosť bola venovaná vytvoreniu delových pozícií. Obranný systém južnej a západnej 

strany sa vo viacerých faktoroch líšil od obrany strany severnej (dunajskej) a východnej. 

Dominantou severnej strany pevnosti je trojpodlažná tzv. Strelecká bašta, ktorej primárnou 

úlohou bolo kontrolovanie a prípadné zastavenie lodnej dopravy na Dunaji. Hlavná brána 

pevnosti sa nachádzala na jej východnej strane, vstup však bol možný aj z dunajskej strany. 

V areáli pevnosti sa nachádzala aj dôstojnícka budova, pekáreň, kantína, nemocnica, maštale, 

a pod. Z južnej a západnej strany chránil múry pevnosti svah, z východu a zo severu zas 

zemná hrádza.
56

 

Súčasne s výstavbou Monoštorskej pevnosti prebiehala aj rekonštrukcia 

najvýchodnejšej časti obranného systému na južnom brehu Dunaja, predsunutej dunajskej 

pevnosti. V jej prípade bol ponechaný jej hviezdicovitý tvar a baštová fasáda, keďže tu obrane 

výrazne pomáhala aj močaristá pôda. V baštách boli zriadené kazematy, kde umiestnili delá, 

ktoré mohli ostreľovať predpolie susedných bášt a ochranu objektu zabezpečovala aj široká 

vodná priekopa. Prestavba sa výrazným spôsobom dotkla najmä hlavnej budovy pevnosti, 

ktorú doplnili tromi koffermi, ktoré mali zefektívniť ostreľovanie predpolia hradieb.
57

 Došlo 

aj k rekonštrukcii ostatných častí predsunutej dunajskej pevnosti, ktoré boli rozložené na 

území 1500 m dlhom a 400 m širokom. Na západnej strane pevnosti sa nachádzali tri a na 

východnej strane dva bastiónovité objekty, ktoré boli spojené vysokými valmi. Celú 

vonkajšiu stranu predsunutého opevnenia a menších objektov, posilnených silným kamenným 

múrom, chránila vyhĺbená vodná priekopa. Takto zrekonštruovaná dunajská predsunutá 

pevnosť bola zhotovená do roku 1870.
58
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Počas prusko-rakúskej vojny bol pre komárňanský pevnostný systém vypracovaný 

nový plán, ktorý znázornil kruhovú obranu mesta. Tento plán z roku 1867
59

 počítal na južnom 

brehu Dunaja s vyššie uvedenými tromi pevnosťami, ďalej medzi Monoštorskou 

a Igmándskou pevnosťou mali byť vybudované ďalšie dve menšie opevnenia. Pevnosti mal 

spájať kamenný múr z vonkajšej strany posilnený zemným valom.
60

 

Takmer všetky plány výstavby pevnostného systému, ktoré vznikli v období po 

skončení uhorského boja za slobodu, počítali aj s vybudovaním tretej veľkej pevnosti, k čomu 

došlo v rokoch 1871 až 1877. Toto opevnenie vzniklo na vyvýšenine pri ceste k obci 

Nagyigmánd a uzatváralo chránené územie na zabezpečenie centrálnych opevnení 

a predsunutej dunajskej pevnosti. Igmándska pevnosť je v porovnaní s Monoštorskou oveľa 

menšia, keďže v tomto období už uprednostňovali architekti menšie fortifikačné stavby.
61

 

Táto pevnosť disponuje širokým frontom smerom na juh, čím sa zabezpečilo to, aby najväčšie 

možné množstvo diel mohlo páliť týmto smerom. Tieto delá boli zabezpečené priekopou, 

zaujímavosťou však je, že kazematami bol vybavený iba 250 m dlhý úsek kontreskarpy.
62

 

Ostreľovanie hlavnej priekopy zabezpečovali koffery, rovnako bola vyriešená aj paľba 

v bočných priekopách, kde však boli koffery menšie. Novým prvkom boli tzv. priečne valy, 

ktoré mali zabezpečiť to, aby pri zasiahnutí dela, resp. munície nebolo vyradených jednou 

strelou viacero diel. Severnú stranu pevnosti uzatvárali kasárne a sklady.
63

 

Vybudovaním Igmándskej pevnosti sa ukončila výstavba komárňanského pevnostného 

systému. Stavebné práce sa v ďalších rokoch uskutočnili mimo línie pevnostného pásma, keď 

na jej zabezpečenie vybudovali predsunuté delové pozície. Najvýznamnejšia takáto 

fortifikačná jednotka
64

 bola vytvorená v roku 1885 na východ od obce Ószőny. Do tejto 
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pozície umiestnených osem diel malo dostrel až 5000 krokov a ich hlavnou úlohou bolo 

kontrolovanie, prípadné uzatvorenie cesty vedúcej od Budína severne od pozície.
65

 Do každej 

predsunutej delovej pozície bolo možné umiestniť 150 vojakov, pre potreby ktorých boli 

postavené tzv. Blockhausy, kde bolo možné zhromaždiť zásoby dostačujúce na dva týždne. 

Pri delových pozíciách boli vytvorené murované sklady munície pre potreby každého dela. 

Okrem stálych fortifikačných prvkov boli vytvorené aj táborové jednotky a valy, ktoré 

uzatvárali cesty a prostredné územia.
66

 

Vývoj strelných zbraní a diel sa nezastavil ani ku koncu 19. storočia. V dôsledku tohto 

rozvoja sa objavila potreba prestavby pevnostných pásiem tak, aby predsunuté opevnenia boli 

od centrálnych opevnení umiestnené ešte ďalej. K takejto prestavbe však v prípade Komárna 

už nedošlo. Aj napriek tomu zostal tento pevnostný systém veľmi dôležitý, keďže ak by 

monarchiu zasiahol z niektorej strany útok, poslednou obrannou líniou by bola rieka Dunaj. 

A jediné miesto disponujúce stálymi opevneniami pri Dunaji bolo práve Komárno. Aj preto 

bolo mesto a tunajší pevnostný systém vnímané ako posledná ochranná bašta monarchie. 
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Summary  

 

The Fortification buildings on the southern bank of the Danube at Komarno  

 

The modern fortification system of Komárno, which is a national monument, is, in terms of historical 

fortification buildings in Slovakia, a major attraction with relatively well-preserved architectural elements. The 

fortification system also includes several fortification units on the southern bank of the Danube river in present-

day Hungary. The aim of the thesis is to present the development of these fortification objects on the southern 

bank of the Danube river since the building of the fortification system until it´s completion in 1877. In this 

territory, the first fortifications opposite the Old Fortress in the years 1585-1586 were built, the forts had to face 

not only the Ottoman, but also a number of French attacks. The construction of additional forts dates back to the 

19
th

 century. In the period of the Hungarian fight for freedom in 1849, the construction of another fortress on 

Sand Hill (Sandberg), which after the fighting was completely rebuilt, had already begun. The youngest part of 

the fortification system was the Igmánd fort, which was built in the 70´s of the 19
th

 century. Despite the fact that 

after 1877 no significant remodeling of the fortification system was made, Komarno was rightly considered as 

the last bastion protecting the monarchy. 
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